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Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи

Відповідно до частини 7 статті 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України 
про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 
2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 
зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони 
здоров’я», рішення 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року 
№ 931 «Про Порядок призначення і звільнення з посад керівників підприємств, 
установ, закладів, організацій - об’єктів спільної власності територіальних 
громад Вінницької області» зі змінами:

1. Оголосити про початок проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

2. Затвердити оголошення про початок формування конкурсної комісії з 
проведення конкурсу на зайняття посади керівника Вінницького обласного 
центру медико-соціальної експертизи (додається).

4. Оприлюднити це розпорядження на офіційних вебсайтах обласної Ради 
та Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної Ради Івасюка І.Д. *

Голова обласної Ради В.СОКОЛОВИЙ
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О ГО Л ОШЕНН Я їн  ̂  
про початок формування конкурсної комісії 

з проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року 
№ 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення 42 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року № 931 «Про Порядок призначення 
і звільнення з посад керівників підприємств, установ, закладів, організацій - об’єктів 
спільної власності територіальних громад Вінницької області» обласна Рада оголошує 
про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття 
посади керівника Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи.

До складу конкурсної комісії входять у рівній кількості представники органу 
управління; представники трудового колективу відповідного закладу, обрані на 
загальних зборах трудового колективу; представники галузевих професійних спілок, 
громадських об’єднань у сфері охорони здоров’я відповідного функціонального 
спрямування та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за 
умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати 
рішення про проведення конкурсу).

Вищезазначені представники галузевих професійних спілок, громадських 
об’єднань подають по чотири кандидатури від кожного об’єднання.

Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від галузевих 
професійних спілок, громадських об’єднань здійснюється шляхом жеребкування.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально 
підтверджена інформація про наявність судимості за вчинення умисного злочину, 
якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; 
накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією 
правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду 
законної сили; наявність конфлікту інтересів.

Для участі у жеребкуванні громадське об’єднання на паперових та 
електронних носіях подає Вінницькій обласній Раді до 29 червня 2021 року 
включно: лист у довільній формі, підписаний керівником громадського об’єднання, 
із зазначенням чотирьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу 
конкурсної комісії; копію статуту громадського об’єднання, завірену належним 
чином; заяви кандидатів та їх згода на обробку персональних даних.

Документи подаються за адресою: вул. Соборна, 70, м. Вінниця, 21050, (каб. 
315), понеділок-четвер з 08:00 до 17:00 год., п’ятниця з 08:00 до 15:45 год. та на 
електронну пошту оЬ1@;уіпга(1а. gov.ua.

Жеребкування буде проведено 01 липня 2021 року о 10:00 год. за адресою: 
Соборна, 70, м. Вінниця, (2 поверх, сесійна зала). Онлайн трансляція 
здійснюватиметься на офіційному вебсайті обласної Ради https://vinrada.gov.ua

Телефон для довідок: 61-44-47.
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